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PETYCJA

Pismo W trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014

r. poz. 1195 z późno zm.)

Niniejszym w interesie publicznym wnosimy o zmianę treści ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z

późno zm. w zakresie regulacji dotyczących realizacji tzw. obiektów handlu

wielko powierzchniowego tj. obiektów handlowych o pow. sprzedaży

przekraczającej 2000m2.

W istocie kwestia skali wielko powierzchniowości obiektu handlowego i

ilości tych obiektów powinna odnosić się do wielkości gminy (miasta) w

kontekście ilości jego mieszkańców.

Dla małej gminy np. do 5 tys. mieszkańców obiekt handlowy o pow.

sprzedaży 2000m2 to jest obiekt duży. Nawet 1000m2 dla takiej gminy to jest

duży obiekt, bo to byłoby 0,2m2 handlu na obywatela przy normie europejskiej

ok. 1m2 usług, w tym handlu na obywatela.

Natomiast sklep o powierzchni sprzedaży 2000m2 w mieście o 100 tys.

mieszkańców to rzecz mało zauważalna, bo w takim mieście w kraju
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rozwiniętym powinno być 1m2 na osobę, czyli ok. 100 tys. m2 handlu i usług

pierwszej potrzeby.

Takimi normami posługuje się w planowaniu przestrzennym Miasto st.

Warszawa na podstawie badań w innych krajach i doświadczeń własnych.

Takie normy urbanistyczne są ustanowione w studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Należałoby

zatem uzależnić dopuszczenie realizacji "wielko powierzchniowych" obiektów

handlowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tj. tam gdzie nie ma

mpzp, zależnie od ilości mieszkańców gminy i przy kontroli/ określeniu ich skali

w ujęciu jednostkowym i globalnym, zależnie od wielkości gminy/ miasta.

Zwraca się jednocześnie uwagę, że faktycznie w Polsce funkcjonuje

więcej obiektów o powierzchni sprzedaży 2000m2 niż to wynika z przepisów

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z planów

miejscowych i studium.

Nikt bowiem nie zwraca uwagi na obiekty handlowe o pow. sprzedaży

pow. 2000m2 sprzedające:

- materiały budowlane (bo mówi się o nich hurtownie, choć każdy tam

może kupić, w tym detalista),

- punkty sprzedaży roślin ogrodniczych,

- central salony sprzedaży samochodów nowych używanych oraz

maszyn rolniczych i budowlanych (komisy),

- targowiska,

- sklepy meblowe,

- inne.

Przecież to bez wątpliwości są obiekty handlowe, w większości o pow.

sprzedaży powyżej 2000m2 (targowisko, parking, plac magazynowy to obiekt

budowlany o pow. sprzedaży).

Te powierzchnie wynikają z uwagi na specyfikę tej sprzedaży tj. częstą

gabarytowość przedmiotu sprzedaży i przenikanie się pow. sprzedaży z

powierzchnią magazynową/ wystawową, czego nie można jednoznacznie

wyodrębnić.

Trzeba więc uregulować tę kwestię, bo trudno to wytłumaczyć logicznie

myślącym ludziom.
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Można to zrobić w szczególności przez uzależnienie wielkości obiektów

handlowych od ilości mieszkańców gminy. Można też wprowadzić dodatkowe

regulacje wyłączające niektóre działalności handlowe z ograniczeń

powierzchni np. punkty sprzedaży samochodów (auto komisy i sprzedaż

dilerska), sklepy sprzedające wyłącznie materiały budowlane lub asortyment

ogrodniczy tj. drzewa, krzewy, kwiaty oraz narzędzia ogrodnicze i materiały

służące do pielęgnacji roślin, w tym środki ochrony, nawożenia, targowiska itp.

W szczególności trzeba wziąć pod uwagę cel jaki przyświecał

dotychczasowym regulacjom ustawowym w zakresie lokalizowania obiektów

wielko powierzchniowych. Chodziło o ograniczenie zbytniej koncentracji handlu

i jego skutków na małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe lokalnie i w skali

gminy/ miasta.

Przyjęte obecnie rozwiązanie uważamy za dalece niewłaściwe i

prymitywne, bo jednym parametrem postanowiono rozwiązać skomplikowany

problem. Organ poszedł na skróty. Widocznie intelektualny poziom regulacji

odpowiadał poziomowi regulatora.

Skutkiem obecnej regulacji było i jest obchodzenie prawa przez

powstawanie zespołów kilku samodzielnych obiektów każdy do 2000m2 pow.

sprzedaży. Niekiedy obiekty te zostały ze sobą połączone w sposób

przechodni. Są takie zespoły również w Warszawie. Widocznie taka była

potrzeba rynku. Ale to nie oznacza, że należy spełniać każdą taką potrzebę

rynku i że należy tolerować bezprawie albo przymykać na nie oko z uwagi na

jego absurdalność obejmującą przepisem sklepy ogrodnicze i komisy itp.

Należy jednak znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich tj.

mieszkańców (zainteresowanych nabywców) inwestorów wielko

powierzchniowych obiektów handlowych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

handlowe.

Powyżej omówiono JUz propozycje zróżnicowania wielkości obiektów

handlu, które powinny być realizowane tylko po uchwaleniu planu albo które

można realizować bez planu w zależności od ilości mieszkańców gminy/

miasta.

Kolejnym elementem mogłoby być określenie w studium lub w odrębnej

uchwale rady gminy łącznej maksymalnej powierzchni sprzedaży w wielko
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powierzchniowych obiektach handlowych w gminie w zależności od ilości

mieszkańców gminy.

Może to być wielkość ustalona jednorazowo w uchwale gminy albo

wielkość ustalona w ustawie dla danej ilości mieszkańców gminy ustalona

progowo albo przez wskaźnik powierzchni handlowej na zameldowanego

mieszkańca np. 0,25m2 na mieszkańca według informacji z ewidencji ludności.

Ponieważ norma i praktyka europejska wynosi ok. 1-1 ,5m2 pow. handlu i

usług na obywatela, to przy normie 0,25m2 na mieszkańca dla WOH

pozostanie jeszcze duża przestrzeń rynku dla małych i średnich przedsięwzięć

realizowanych poza galerią handlową i będzie stanowić ochronę tego rynku.

Proponujemy więc przykładowe zapisy w ustawie o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmienia się jej treść w następujący sposób:

1. Wart. 10 ust. 3a i 3b uzyskują następującą treść:

,,3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych

to w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

określa się obszary, na których mogą być one usytuowane, z tym że

lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży:

od 1000m2 do 1999m2 w gminach ponad 5 tys. mieszkańców

od 1000m2 do 4999m2 w gminach ponad 10 tys. mieszkańców

od 1000m2 do 14999m2 w gminach ponad 100 tys. mieszkańców

od 1000m2 do 29999m2 w gminach ponad 250 tys. mieszkańców

od 1000m2 do 49999m2 w gminach ponad 500 tys. mieszkańców

od 1000m2 do 75000m2 w gminach ponad 1 mln mieszkańców

może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego."

,,3b. Ponadto ustala się, że przewidziana w planach miejscowych

uchwalonych po wyjściu w życie niniejszej ustawy łączna powierzchnia

sprzedaży w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży ponad

1000m2 nie może być większa niż 0,25m2 na mieszkańca tej gminy."

2. Wart. 10 dodaje się nowy ustęp 3c o treści:
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,,3c. W planie miejscowym określa się maksymalną powierzchnię sprzedaży

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2."

W ten sposób ograniczymy wielkość obiektów handlowych, zależnie od

"wielkości gminy" oraz łączną powierzchnię sprzedaży dużych obiektów

handlowych w gminie.

Powyższa regulacja nie obejmuje w bilansie obiektów handlowych powyżej

1000m2 obiektów już istniejących, w tym zrealizowanych na podstawie

planu miejscowego, dlatego zmniejszono wskaźnik powierzchni handlowej

na obywatela z 0,5 na 0,25m2. Zakłada się bowiem, że połowa możliwej

puli obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2

została już skonsumowana. Zatem w istocie ustawa dotyczy rezerw

lokalizacyjnych obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 1000m2.

z: oważaniem,
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